
Dosar III-E-5  
COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                              ROMANIA 
                                                       JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
  

                                                    HOTARAREA NR.72 
                                    din 28 aprilie 2021 
 

privind: aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brăila 
nr. 298/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe 
tronsoane, a drumului judetean DJ 203A- traseu: Limita județ Buzău – 
Plășoiu – Câineni Băi – Vișani – Drogu – Zamfirești – Galbenu si 
completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al 
judetului Braila 

  
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara, la data de 28 aprilie 2021; 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
- Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 

înregistrat sub nr.8311/22.04.2021; 
-  Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Contencios înregistrat sub 

nr.8297/22.04.2021; 
 Conform adresei nr. 150/23.03.2021 inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 

6036/24.03.2021; 
 Vazand avizele Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 

judetului  si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

În temeiul prevederilor  art. 173, alin.1,lit. „c”, art. 182, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit.„a”, 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

 
H O T A R AS T E :  

 
 Art.I. - Se modifică anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 
298/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului 
Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 203A- 
traseu: Limita județ Buzău – Plășoiu – Câineni Băi – Vișani – Drogu – Zamfirești – Galbenu 
si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila, in 
conformitate cu anexa prezentata, parte integranta din aceasta hotarare. 

 Art.II. - Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
 Art.III. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.  
 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 

   
       PRESEDINTE,                                                            CONTRASEMNEAZA 

                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                          DUMITREL PRICEPUTU 
 

 


